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CVIČENÍ 1 – Vytvořte jídelníček. 

 JÍDELNÍČEK NA TÝDEN 1. 12. – 5. 12. 

PONDĚLÍ  

ÚTERÝ  

STŘEDA  

ČTVRTEK  

PÁTEK  

CVIČENÍ 2 – Pracujte v páru a ptejte se: Co si dáte? 

CVIČENÍ 3 – Napište, co si dají vaše děti. 

Můj syn si dá .................................................................................................................................................. 

Moje dcera si dá ............................................................................................................................................... 

 

SLOVESA 

  já  ty  on, ona  my  vy  oni 
DÁT SI   dám si   dáš si   dá si   dáme si  dáte si   dají si 

                         JÍST 

já  jím 
ty  jíš 
on  jí 
my  jíme 
vy  jíte 
oni  jí 

                                                                 PÍT 

já  piju 
ty  piješ 
on  pije 
my  pijeme 
vy  pijete 
oni  pijou 

CVIČENÍ 4 – Doplňte správnou formu slovesa. 

Jana ne......................maso. 

Co..............................Pavel a Petr? 

Ráno moc ne.............., nemám čas. 

(vy)  Ne..................si ještě něco? 

(on)  .....................kávu nebo čaj? 

(my)  .......................dobrý oběd. 

Evo, …............................kávu s cukrem? 

Když mám žízeň, ….......................vodu. 

Ne.......................................(my) alkohol. 

Děti rády...................................limonádu. 

(já)   ......................guláš. 
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KOLIK TO STOJÍ?  DIALOG 1    

A: Prosím vás, kolik stojí obědy? 

B: Jeden oběd stojí dvacet pět korun. 

A: Děkuju, na shledanou. 

CVIČENÍ 5 – Napište. 

sto dvacet pět  .............. 

sedm set osmdesát .............. 

šest set devadesát .............. 

čtyři sta dvacet tři .............. 

pět set dvanáct  ..............  

CVIČENÍ 6 – Čtěte a odpovězte. 

Informace pro rodiče: 

Prosíme rodiče, aby byli dochvilní v placení obědů, obědy se platí měsíc předem! 

Odhlašovat svačiny i obědy je možné vždy do 8,00 hod téhož dne. Nově je v naší škole možnost objednat pro 

děti mléčné svačinky. 

 3. 9. 2017         Vedoucí školní jídelny 

Zaplatím obědy do 31. 7.  ANO  NE 

Odhlásím oběd dnes ráno.  ANO  NE 

Objednám svačinku.   ANO  NE 

CVIČENÍ 7 – Napište čísla slovy. 
134 ...........................................................  158 ........................................................... 

297 ...........................................................  614 ........................................................... 

452 ...........................................................  550 ........................................................... 

879 ...........................................................  382 ........................................................... 

CVIČENÍ 8 – Poslouchejte a napište čísla. 

...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ...........  ........... 

DIALOG 2 

ŠJ :  Dobrý den, školní jídelna, co si přejete? 

Otec: Dobrý den, tady Adamczyk,chtěl bych odhlásit obědy do pátku.  

Syn se jmenuje Petr Adamczyk a je z 1.A. 

ŠJ :  V pořádku, píšu si Adamczyk, 1.A, odhásit obědy do pátku. 

Otec: Děkuju, na shledanou! 

ŠJ :  Na shledanou!      

CVIČENÍ 9 – Spojte. 

PO   do pátku 

ÚT   do soboty  

ST   do pondělí 

ČT   do neděle 

PÁ   do úterý 

SO   do středy 

NE   do čtvrtka 

100  STO 
200  dvě STĚ 
300  tři STA 
400  čtyři STA 
500  pět SET 
600  šest SET 
700  sedm SET 
800  osm SET 
900  devět SET 

Cena obědů pro žáky základní školy: 
věková kategorie   7-10 let: 23,- Kč (výše měsíční zálohy 500,- Kč) 
věková kategorie 11-14 let: 25,- Kč (výše měsíční zálohy 550,- Kč) 
věková kategorie 15-18 let: 27,- Kč (výše měsíční zálohy 600,- Kč) 


